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 مدار و تصویرسازی ارتباطی_ درمانی هیجان  رویکرد زوجمقایسه اثر بخشی دو 
گوتراپی( بر تعارضات زوج) کز مشاوره شهر تهران مراجعههای  ایما 1کننده به مرا

4یآباد عی شف، عبداهلل3پور ی نوراناهلل ، رحمت2صدیقه سیدآبادی
(43-4)صفحات   70/70/1322تاریخ پذیرش: _  44/72/1324تاریخ دریافت: 

چکیده
مژژدار و درمژژانی هیجژژان حاضژژر بژژا هژژدف مقایسژژه اوربخشژژی دو رویکژژرد زو : پژژژوه  هههد 
بژه مراکژم مشژاوره  کننژده هژای مراجعه  ایماگوتراپی( بژر تعارضژات زو ) رسازی ارتباطییتصو

دارای پی  آزمون و پس آزمون  آزمایشی شبه: روش تحقیق روش. شهر تهران صورت گرفت
کنتژرن انجژام شژده اسژت. جامعژه آمژاری شژامل با استفاده از دو گروه آزمایش گژروه  ی و یژک 
کژژه  گذشژژت و حژژداکل یژژک فرزنژژد سژژان از ازدواجشژژان مژژی 17تژژا  1کلیژژه زن و شژژوهرانی بژژود 
هژای داوطلژم مشژارکت در پژژوه  زو  بودنژد از بژین زو  37داشتند. تعداد افراد نمونژه 

در نظژر گرفتژه شژدند. بژرای ها به عنوان یک واحژد تحلیژل انتخاب شدند که هر یک از زو 
ها از پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدید نظر شده ونایی سنج  تعارضات زناشویی زو 

کژژه یژژک ابژژمار 1340) و همکژژاران کژژاه  راب ژژه  04(  کژژاه  همکژژاری،  کژژه  سژژوالی اسژژت 
های هیجانی، افمای  جلم رضایت فرزندان، افمای  راب ه فژردی جنسی، افمای  واکن 

ن خژود، کژاه  راب ژه فژردی بژا دوسژتان و خویشژاوندان همسژر، جژدا کژردن با خویشژاوندا
هژا از سنجد استفاده شد. بژرای تحلیژل دادهامور مالی از یکدیگر و کاه  ارتباط مؤور را می
هژایی کژه ها نشان داد زو : تحلیل یافتهنتایجروش تحلیل کوواریانس استفاده شده است.

مژژدار و ایمژژاگوتراپی کژژرار گرفتنژژد تعژژار  زناشژژویی درمژژانی هیجژژانهژژای زو تحژژت مداخلژژه
کنتژرن نشژان دادنژد ولژی تفژاوت معنژیکمتری از زو  داری بژین تژیویر ایژن دو نژو  های گروه 

هژای :  بژا توجژه بژه یافتژهیتیر نتیجههمداخله در کاه  تعارضات زناشویی مالحظژه نشژد. 
کژژژاه  تعارضژژژات درمژژژانی هیجژژژانایژژژن پژژژژوه  مژژژداخالت زو  مژژژدار و ایمژژژاگوتراپی در 
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هژا تژوان بژرای کژاه  تعارضژات زناشژویی زو زناشویی مؤور اسژت و از ایژن دو رویکژرد مژی
 استفاده کرد. 

ایمژاگوتراپی(، تعارضژات ) درمانی هیجان مژدار، تصویرسژازی ارتبژاطی: زو های کلیدی واژه
 ها. زناشویی زو 

 مقدمه
را بررره عنررروان عامرررل اجتمررراعی اولیررره در افرررزایش  سرررازمان جهرررانی بهداشرررت، خرررانواده
کرررده اسررت کرره جوامررع 2661 ،1کمپررل) سررالمت و بهسیسررتی معرفرری  (. بررا توجرره برره اهمیترری 

امروزی برای ترداوم و بقرای خرانواده و سرالمت و بهداشرت روانری اعارای آن تائرل هسرتند، 
کره سرالمت روان اعارای خرانواده را تهدیرد کرامال  مری بررسی و تحقیق بر روی عرواملی  کنرد 

گررذر بررودن، آبسررتن ضررروری برره نظررر مرری رسررد. برره ویررژه جامعرره امررروزی مررا برره علررت در حررال 
هرررا بسرریاری از حررروادس و آسررریبهای اجتمررراعی از جملررره طرررالق و متالشررری شررردن خرررانواده

کرره ازدواج مجموعررهزوج باشررد.مرری ای از نیازهررای روانرری آنرران را هررای امررروز بررر ایررن باورنررد 
کنار یکدیگر سنگ بنرای پیونرد سازد. مجموعه انتظارات آرمانی و واتعبرآورده می بینانه در 

گاهانره اسرت (. ازدواج رابطره3116نرژاد، نروابی) نماینردریزی میزن و مرد را پی ای ارادی و آ
باشرد. خرانواده یر  ترین رابطه خانوادگی نیز میو تنها رابطه داوطلبانه خانوادگی و حساس

کرره محبررت، وفرراداری و طبیعرری بررا سرراختار عرراطفی پی یررده نظررام اجتمرراعی و ای اسررت 
یشرره هررای مهرر  آن میباشررد و روانشناسرران بررر ایررن عقیرردهتررداوم عاررویت از ویژگرری کرره ر انررد 

گلردنبر ) مشکالت روانری در خرانواده اسرت برواتری و حسرین شراهی ، ترجمره 2گلردنبر  و 
 (.  3111همکاران، 

که زوج ی  رابطه زناشویی صمیمی مستلزم آن ها  یاد بگیرند با هر  ارتبراب برتررار است 
کره زوجکنند و با ه  متفاوت باشند. تعرار  زمرانی بوجرود مری هرا بره دلیرل همکراری و آیرد 

که می گیرند درجات مختلفی از استقالل و همبستگی را نشان دهند تصمیمات مشترکی 
                          
1. Campbell, T.L. 
2. Goldenbergs, I & Goldenberg, H. 
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کامرررل  تررروان روی یررر  پیوسرررتار، از تعرررار  خفیرررفهرررا را مررریکررره ایرررن تفررراوت ترررا تعرررار  
کررردطبقرره هررای (. تعررار  برره طررور طبیعرری در تمررام زمینرره3221، 1یانررگ و گنررگ) بنرردی 

دهررد. روابرر  شرریلی، تحصرریلی، خررانوادگی، ازدواج و در سررطح فررردی و جمعرری روی مرری
ترررین موتعیررت برررای تعارضررات بررین فررردی اسررت. در ارتبرراب بررین افررراد خررانوادگی فشرررده

کتعار  وتتی بروز می ه فرد بین اهداف، نیازها یا امیال شخصی خرود  و هم نرین کند 
بینرد. برروز با اهداف، نیازها و امیال شخصی طررف مقرابلش ناهمسرازی و نراهمخوانی مری

ای از ایرن امرر مسرت نی تفاه  در خرانواده امرری شرایع اسرت و هریو خرانوادهاختالف و عدم
گاهی این اتفاتات به تعار  کره وظیفره اصرلی  های شدید منجرنیست، اما  شرود. نهرادی 

آن ایجاد روحیه و شخصیت سال  است خود به عاملی برای اختالگت عراطفی، رفتراری و 
هررای زناشررویی تررمییر عمیررق منفرری بررر بافررت و روابرر  عررار تگررردد. شخصرریتی تبرردیل مرری

گذارد. تعارضات در خانواده اغلب منجرر بره اسرترس، افسرردگی، اضرطراب و خانوادگی می
هرا نره تنهرا شود. البته عدم توافق موجرود برین زوجاز بیماریهای جسمی و روانی میبسیاری 

گر ساختارمند حرل شرود باعرح تحکری  رابطره مری حسرینی، ) شرودغیر عادی نیست بلکه ا
کررره تعرررار ، نارضرررایتی جنسررری و دلزدگررری  (.3112 کی از آن اسرررت  تحقیقرررات نیرررز حرررا

(. یانرگ، 2660و همکراران،  2نیرکال) دشرونزناشویی از مهمترین دگیل طالق محسوب مری
کرده (2630) 3ژو، چن، سونگ و ونگ که میان تعرار  زناشرویی والردین و اعتیراد تمیید  اند 

( هم نرین تحقیقرات 3121، به نقل از نقدی) به اینترنت فرزندان رابطه مثبت وجود دارد.
کرره سررب  کیفیررت زنرردگی تررمییرنشرران داده اسررت   دارد هررای تعررار  و شرردت تعررار  بررر 

 (. 2666، 4و همکاران دنس)
مرردار و درمررانی هیجرراندر ایررن پررژوهش برره بررسرری ایررر بخشرری و مقایسرره دو رویکرررد زوج

که از جمله رویکردهای روان تحلیلی می کره برر نقرش بیرنش و تصویر سازی ارتباطی  باشند 
                          
1. Yong, E.M & Long, L. 
2. Kline, G.H & et al. 
3. Yang, Zhou, Chen, Song and Wang. 
4. Danes, M & et al. 
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کنررونی از  کیررد و تمرکررز دارنررد و برررای درک روابرر   تجررارب تجررارب اولیرره در ایجرراد تیییررر تم
گذشته در زمان حال فعال است و حاور گیرند میگذشته بهره می که  ی . بدین معنا  پرداز

کودکی می تواند بر فرد و خانواده در زمان حرال ترمییر دارد و تجربیات و انتظارات اولیه دوران 
 (.3115ترجمه تبریزی و همکاران،  ،1هالفورد) داشته باشد

کوتراه مردت مریجنروعی زو 2مرداردرمانی هیجانزوج کره  26ترا  1) باشرددرمرانی  جلسره( 
کنرار گرایی، مراجع محوری، ساختتجربه عناصری هم ون گرایری و نگراه سیسرتمی را در 

سررتون اصررلی خررود یعنرری نظریرره دلبسررتگی ترررار داده اسررت. بررر اسرراس ایررن مرردل درمررانی، 
گرر فعرال هیجانات بره خرودی خرود ظرفیرت  اتری سرازگارانه کره ا بره  دتوانرشرود مریای دارنرد 

کنررد تررا مواضررع هیجررانی و ابرازگررری ناخواسررته خررود را تیییررر دهنرردزوج کمرر   پررالمر و ) هررا 
مدار بر مبنای مفاهی  عشق بسرگسالی، درمانی هیجان(. مبنای نظریه زوج2633، 3همکاران

کیرررد دلبسرررتگی و آشرررفتگی زوج مررردار برررر رو  هیجررران درمرررانی زوجهرررا اسرررتوار اسرررت. تم
ی سازگارانه، از طریق مراتبت، حمایت و توجره متقابرل برر نیازهرای خرود فررد و هادلبستگی

کره زوجهمسرر اسرت. بره نظرر مری هرا بره جرای ابرراز هیجانرات تروی، هیجانراتی را بیرران رسرد 
کمترررر تهدیدمررری کررره بررررای آنهرررا  یکررررد 2667، 4جانسرررون) باشرررد کننرررده کننرررد  (. هررردف رو
کررنشمرردار دسترسرری و پرررداز  درمررانی هیجررانزوج هررای عرراطفی ر احساسرری در مجرردد وا

کرررنشتعرررامالت زوج ترررر و الگررروی هرررا بررره توسرررعه سررربکهای دلبسرررتگی امرررنهاسرررت. ایرررن وا
ها نسربت بره یکردیگر و تردوین الگوهرای تعامرل جدیرد ها، همدلی زوجمتفاوت تعامل زوج

شررود مرردار فررر  مرریدر درمرران هیجرران (.3117نی و همکرراران، یحسرر) شررودمنتهرری مرری
کرره همسررران تررادر برره ارضررای نیازهررای زنرردگی زناشررویی زمررانی اتفرراق مرری تعررار  در افتررد 

دلبستگی یکدیگر برای ایمنی و رضایت نیستند. بره عبرارت دیگرر روابر  آشرفته زناشرویی، 
 ای همرراه برا الگروی دلبسرتگی ایمرن اسرتهرا در برترراری رابطرهنشان دهنرده شکسرت زوج

                          
1. Halford,K. 
2. Emotional-focuced couple therapy. 
3. Palmer.O & et al. 
4. Johnson ,S. 
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 (.  3123ترجمه بهرامی  و همکاران، جانسون، )
گوتراپیرویکررد  کوتراه 1ایمرا کرره یرا همران تصویرسرازی ارتبرراطی یر  درمران  مردت اسرت 

کره نخسرت های عملی را ترکیب میبینش و مهارت کند. تردرت ایرن نظریره در ایرن اسرت 
دهررد و سررپس ابزارهررا و هررا در مررورد چگررونگی و چرایرری بررروز تعارضررات آمرروز  مرریبرره زوج
بره  ،2اسرپرانگ) دهردتعارضات در اختیرار آنهرا تررار مریهایی برای حل و فصل این تکنی 

یرررد، نظریررره 3117نقرررل از نیلررروفری،  (. پررریش زمینررره ایرررن دیررردگاه نظریررره روان تحلیلررری فرو
ء نظریرره بررین فررردی و فلسررفه "مررن ر تررو" و نظریرره یررادگیری اجتمرراعی دلبسررتگی و روابرر  شرری

کیرد  کنرد و پرارادای  دیردگاه مریاست. ایرن دیردگاه برر ترمییر تعامرل اشرخای روی یکردیگر تم
کید میؤفردی و سیستمی را زیر س کند. ایرن رویکررد اداره درمران ال برده و بر پاردای  رابطه تم

کند. در این دیردگاه کند و از تدرت رابطه به عنوان التیام استفاده میها محول میرا به زوج
فرآینرد تسرهیل و هدف مشکالت زناشویی تال  برای حفظ تماس است و هردف درمران را 

کمر  بره زوجحفظ تماس دوباره می هرا بررای ایجراد تمراس سرال  برا داند. تلب این دیدگاه 
گاهانره و ایجراد  یکردیگر و همردلی بیشرتر بررای گفتگروی آ درک یکردیگر از طریرق مکالمره و 

کرررودکی اسرررت ، ترجمررره 3هنررردریکس) یررر  محررری  امرررن بررررای ارضرررای التیرررام زخررر  دوران 
که به بررسری 3125) (. نتایج پژوهش رحیمی خوراسگانی3121رحمانی شمس و نظری،   )

گوتراپیایربخشررری آمررروز   هرررا شرررهر اصرررفهان ورزی و صرررمیمیت زوجبرررر مقررردار عشرررق ایمرررا
کرره پررس از اجرررای  گوتراپیپرداخررت نشرران داد  گررروه ، سررطح صررمیمیت و عشررقایمررا ورزی 

کرررررررره ایررررررررن امررررررررر ایربخشرررررررری آمرررررررروز  و درمرررررررران را نشرررررررران   آزمررررررررایش افررررررررزایش یافترررررررره 

کره آیرا می دهد. بر این اساس پژوهش حاضر در صدد این است تا به این سوال پاسرخ دهرد 
گودرمرراندرمررانی هیجررانتفرراوت معنرراداری بررین ایربخشرری زوج در  یمرردار در مقایسرره بررا ایما

 ها وجود دارد؟.جامعه ما و با توجه به فرهنگ ایرانی بر تعارضات زناشویی زوج

                          
1. Imago relationship Therapy. 
2. Sprung, M. 
3. Handrix,H. 
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گوتراپیمردار و دربراره ترمییر دو رویکررد هیجران وبیخربا توجه به اینکه تحقیقات  برر  ایمرا
گرفته استجهان و تعارضات زناشویی در  کراهش به نظر می ،ایران انجام  رسد تال  برای 

کمررر  دو مررردل درمرررانی هیجرررانهرررای زوجتعرررار  گوتراپیمررردار و هرررا بررره  بتوانرررد بررره  ایمرررا
کننررد.  کمرر   کرروتتحقیررق مررورو و هررالیمن و اسررتحکام خررانواده  ( تحررت عنرروان 2630) 1گ

گوتراپی» کره همردلی مناسرب در بهبرود « و بطرور خرای رشرد همردلی ایما کی از آنسرت  حرا
گوتراپیکه  ییهارواب  زوج کررده بودنرد مرؤیر بروده اسرت. ایما یافت   2تحقیرق هنردریکس در

گویی در تعمیق » ( تحت عنوان2631) کی از آنسرت « درمانی زوجاستفاده از دیالو  ایما حرا
گوتراپیکرره  ( 2631) 3برررومنتحقیررق  درمررانی داشررته اسررت.نتررایج بسرریار مثبترری در زوج  ایمررا

کره «مدار و تیییر در روابر درمانی هیجانزوج» تحت عنوان کی از آن اسرت   درمرانی زوجحرا
( 2631) 4گلریش و همکرارانلتحقیرق دا .هرا مرؤیر بروده اسرتمدار بر تیییرر روابر  زوجهیجان

کی « درمانی هیجران مرداریییر رضایت زناشویی از طریق زوجبینی تپیش»تحت عنوان  حرا
یکررررد درمرررانی برررر رضرررایت زناشرررویی زوج گلو هرررا اسرررت.از ایرگرررذاری ایرررن رو گاترررا  5تحقیرررق آ

گویی در بافرت سرازمانیرشد روان»( تحت عنوان 2631) « پویایی فرردی: رویکررد رابطری ایمرا
که توانایی کی از آن است  کرده اسرت شرکتهای حل مسئله میان حا کنندگان بهبود پیدا 

 اند. کرده ای از بهبود رضایت از زندگی را تجربهو درجه
یرررد خلیلررری و افکررراری گوتراپیایربخشررری »( تحرررت عنررروان3120) تحقیرررق جاو برررر  ایمرررا

کره برنامره آمروز  « ورزیهای عشقها و سب صمیمیت و فرسودگی زوج کی از آنسرت  حرا
گوتراپی هررا ایررر پایرردار و رشررد ارتباطررات دوسررتانه صررمیمانه زوجهررا بررر صررمیمیت زوج ایمررا

متمرکرز برر  درمرانی زوجهر  سرنجی ترمییر » ( تحت عنوان3121) تحقیق نقدی داشته است.
هیجرران بررا درمررانگری سیسررتمی مسررئله مرردار در تعررار  زناشررویی همسررران تحررت درمرران 

                          
1. Muro,L., Holliman,R & Luquet,W. 
2. Hendrix, H. 
3. Broman , C. L 
4. Dalgleish, T. L & et al. 
5. Agathagelu, A. M.  
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که زوج« وابستگی به مواد کردن چرخرهدرمانی متمرکز بر هیجان با جاینشان داد  هرای گسین 
های منفی تعار  و درمانگری سیستمی مسئله مردار برا مهرار منرابع مثبت به جای چرخه

کرراهش دادنررد. تحقیررق حسررینی المرردنی و  شررال ی بیرونرری تعررار ، تعررار  زناشررویی را 
گوتراپیترمییر آمروز  »( تحرت عنروان 3125) کراهش تعارضرات زناشرویی ایمرا کی از « در  حرا

که آمروز   گوتراپیاآن است  کراهش تعارضرات زناشرویی ترمییر داشرته اسرت. نتیجری  یمرا برر 
کرره آمرروز  مرری کررردن روابرر  مررالی و افررزایش دیگررر ایررن تحقیررق ایررن اسررت  توانررد بررا جرردا 

کررنش گررردد. ولرریکن رویکرررد هررا مرریهررای هیجررانی منجررر برره افررزایش مشررارکت بررین زوجوا
گوتراپی  تگان و دوسرتان، مرؤیر نبروده اسرت.، بر بهبود  رواب  جنسی و بهبود رواب  با بسرایما

کرارایی زوج»( تحرت عنروان 3125) تحقیق داورنیا و همکراران مردار درمرانی هیجرانبررسری 
کرراهش فرسررودگی زناشررویی زنرران گروهرری بررر  کرره زوج« برره شرریوه  کی از آن اسررت  درمررانی حررا

کراهش مشرکالت هیجان کراهش فرسرودگی زناشرویی مرؤیر بروده و میتروان در جهرت  مدار بر 
( 3121) تحقیررق عبدالونررد و همکرراران هررا و بهبررود وضررعیت زناشررویی از آن بهررره برررد.جزو

کیفیرررت رابطررری »تحرررت عنررروان  بررسررری ایربخشررری آمررروز  تصویرسرررازی ارتبررراطی برررر بهبرررود 
کرز مشراوره شهرسرتان اصرفهان کننرده ها مراجعهزناشویی زوج کره آمروز  « بره مرا نشران داد 

زناشررویی، صررمیمیت زناشررویی، تعهررد و اعتمرراد تصویرسررازی ارتبرراطی بررر میررزان رضررایت 
یردی زناشویی، شرور و هیجران جنسری و عشرق، ترمییر معنراداری دارد. ( 3122) تحقیرق جاو

کنتررل مدار بر بهبود رضایت زناشرویی زوجدرمانی هیجانایربخشی زوج»تحت عنوان  هرا و 
کرره مرررداخالت زوج« رفتررار خررانواده کی از آن اسررت  کیررد برررر مررردار درمررانی هیجررانحرررا بررا تم

کنتررل رفترار خرانواده های دلبستگی باعح افزایش رضایت زناشویی زوجسب  ها و بهبرود 
کرارایی و در زوج ها شده است. در واتع ارتباب صحیح بین اعاای خانواده سربب افرزایش 

کنش متفاوتی بره تعارضرات زناشرویی خرود نشران داده ها  کنترل رفتار خانواده شده و زوج وا
که به  اینبنابر اند. مردار درمرانی هیجرانایربخشی زوج مقایسهتحقیق حاضر درصدد است 

گوتراپی با تصویرسازی ارتباطی کرز مشراوره های مراجعه( بر تعارضات زوج)ایما کننده به مرا
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شهر تهران بپردازد و خالء تحقیقاتی در این خصوی را جبران نمایرد. برراین اسراس فرضریه 
گوتراپیمرردار و درمررانی هیجررانزان ایربخشرری زوجبررین میررعبررارت اسررت از: پررژوهش  بررر  ایمررا

 تعارضات زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد. 

 روش 
پیگیرری اسرت و بره  و بوده و از نوع پیش آزمرون، پرس آزمرون آزمایشی شبهتحقیق حاضر 

گو، زوجمردارهیجان درمانیزوج) مطالعه تمییر متییرهای مستقل ر ( برر متییرییدرمرانی ایمرا
گررروه ( مرری)تعارضررات وابسررته گررروه آزمایشرری و یرر   پررردازد. ایررن پررژوهش بررا اسررتفاده از دو 

کنتررل  کنترل با جایگسینی تصرادفی انجرام شرده اسرت. نقرش پریش آزمرون در طررک اعمرال 
باشد و هم نین جلسه پیگیرری نیرز دو مراه پرس از پایران دوره مداخلره آماری و مقایسه می
کره در پژوهش  انجام شده است. کلیره زن و شروهرانی   3حاضر جامعه آماری عبارت برود از 

باشرند و  در جهرت گرذرد و دارای حرداتل یر  فرزنرد مریسال از مدت ازدواجشران مری 36تا 
کز مشاوره در شهر تهرران منراطق کررده31و  3 ،2 ،5) بهبود در رابطه خود به مرا انرد. ( مراجعره 

گیری داوطلبانه اسرتفاده شرد. جرایگسینی نهبه دلیل محدودیتهایی در تحقیق حاضر از نمو
درمرررانی هیجررران مررردار و تصویرسرررازی زوج) هرررا و اختصرررای نررروع مداخلرررهگرررروه هرررا درزوج

گرفرررت. از بررررین  کنتررررل برررره صرررورت تصرررادفی صرررورت  گرررروه  زوج  11ارتبررراطی( و تعیرررین 
گردیرد.در طرول دوره 11داوطلب، که شرای  ورود به این پرژوهش را داشرتند، انتخراب   زوج 

گردیدنرد و  2اجرای مداخالت  زوج هر   3زوج  بعلت عدم حاور منظ  در جلسات حذف 
کنترل ریز  داشت. در نهایت حج  نمونه شرامل  گروه  کره در ایرن  16از  زوج برود و از آنجرا 

گرفتره شردند فرآینرد تجسیره و تحلیرل  مطالعه هر ی  از همسران بعنوان واحد تحلیل در نظر 
کررز مشرراوره اعررالم نفررر صررورت  06هرا بررا داده گررروه مخاطرب آن در مرا گرفرت.  طرررک تحقیررق و 

کلیرره افررراد داوطلررب، پرریش آزمررون اخررذ شررد. انجررام پرریش آزمررون، شررامل  گردیررد. سررپس از 
گردیرد  (3117تعارضات زناشویی تجدیدنظر شده ینایی و همکاران )پرسشنامه  بود. مقرر 

سررخگویی برره پرسشررنامه نماینررد. کرره هررر زوج برره تنهررایی و در شرررایطی محرمانرره اترردام برره پا
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که شرای  حاور در این پژوهش را داشتند ی  جلسه آشرنایی برا اهرداف  سپس زوج هایی 
و روند درمان و تواعد شرکت در جلسات درمانی و برتراری ارتباب و جلب همکراری آنهرا برا 
کتبی آنها برای شرکت در جلسرات هفتگری بصرورت  درمانگر داشتند. پس از اخذ موافقت 

گرروه جلسه ی  ساعت و نیمه، برنامه 36وجی، به مدت ز گرفت برای  ریزی درمانی صورت 
کنترررل نیررز همررین شرررای  مهیررا شررد و بعررد از زمرران پیگیررری جلسررات درمررانی برره آنهررا ارائرره 
گردیرد. کنتررل پرس آزمرون اخرذ  گرروه  گروه آزمرایش و   گردید. پس از پایان طرک درمانی، از دو 

یانس انجام شده است.نیز با اها  تحلیل داده کووار  ستفاده از رو  تحلیل 

 ابزار
پرسشررنامه تعارضرررات زناشررویی تجدیررد نظررر شرررده  :ییرسشررنامه تعارضررات زناشررو_ پ
که برای سرنجیدن تعرار  15( ی  ابزار 3117و همکاران )ینایی  هرای زن و سوالی است 

سرنجد مری زناشرویی را شوهری ساخته شده است. ایرن پرسشرنامه هشرت بعرد از تعرار  
کررنش کرره عبارتنررد کرراهش رابطرره جنسرری، افررزایش وا کرراهش همکرراری،  هررای هیجررانی، از، 

کرراهش رابطرره  افررزایش جلررب حمایررت فرزنرردان، افررزایش رابطرره فررردی بررا خویشرراوندان خررود، 
کرراهش  کررردن امررور مررالی از یکرردیگر و  خررانوادگی بررا خویشرراوندان همسررر و دوسررتان، جرردا 

کرره برره تناسررب  1برررای هررر سرروال  .ارتبرراب مررؤیر گرفترره شررده  نمررره برره آنهررا  1تررا  3گسینرره در نظررر 
کرل پرسشرنامه  ک ر نمرره  اسرت. در  15و حرداتل آن  276اختصای داده شرده اسرت. حردا

کمتر به معنی راب کمترر  طهاین ابزار نمره بیشتر به معنی تعار  بیشتر و نمره  بهترر و تعرار  
کل پراست.  کرونباخ برای  گروه آلفای  % بره دسرت 20نفری برابرر برا  276سش نامه روی ی  

کراهش رابطره 13کراهش همکراری  :آمد و برای هشت خرده مقیراس آن از ایرن تررار اسرت  %
کررنش ،%03جنسرری   ،%11% افررزایش جلررب حمایررت فرزنرردان 76هررای هیجررانی افررزایش وا

یشرراوندان کرراهش رابطرره خررانوادگی بررا خو ،%10افررزایش رابطرره فررردی بررا خویشرراوندان خررود 
کررردن امررور مررالی از یکرردیگر  ،%12همسررر و دوسررتان  ، %02کرراهش ارتبرراب مررؤیر  ،%73جرردا 

 (.3117 ،ینایی و دیگران)



 13 .......................................................  یارتباط یسازریمدار و تصو_  جانیه یدرمان زو  کردیدو رو یاور بخش سهیمقا

 

گوتراپیمرررردار و درمررررانی هیجرررانپروتکرررل زوج_  درمررررانی زوج : تکررررالیف و پروتکرررلایمرررا
گوتراپیمدار و هیجان  ارائه شده است.  جدول شماره ادر  خالصهبصورت  ایما

 مدار درمانی رویکرد هیجان زوجمحتوای جلسات  .1جدول 
 محتوای جلسات 

 رویکرد هیجان مدار
جلسه 
 اول

کلرری درمرران، بررسرری انگیررزه شرررکت، ارائرره تعریررف ی  هآشررنایی و برتررراری رابطرر درمررانی، آشررنایی بررا ترروانین 
یابی اهداف و انتظارات  یابی ماهیت مشکل و رابطه، ارز کاربرد آن، ارز  همسران از درمانهیجان و 

جلسه 
 دوم

کرره همسررران، چرخررهتشررخیچ چرخرره ی تعرراملی منفرری خررود را آشررکار ی تعرراملی منفرری و ایجرراد شرررایطی 
یرابی رابطره و پیونرد دلبسرتگی برین زوج کننرد، یرابی مشرکل و موانرع دلبسرتگی، آشرنایی زوج ارز هرا برا  هرا، ارز

بازسررازی تعررامالت و افررزایش انعطرراف  فرررد،اصررول درمرران هیجرران مرردارونقش هیجانررات در تعررامالت بررین 
 پذیری همسران، ایجاد توافق درمانی

جلسه 
 سوم

کررره زیربنرررای موتعیت تعررراملی هسرررتند، تمرکرررز بیشرررتر برررر هرررای  دسرررتیابی بررره احساسرررات شناسرررایی نشرررده 
هررا، تسررهیل تعامررل همسررران بررا  دلبسررتگی، ایجرراد فاررای امررن ارتبرراطی زوجهررای  هیجانررات، نیازهررا و ترس

کررره در یکرردیگ ر و اعتباربخشرری برره تجررارب و نیازهرررا و تمررایالت دلبسررتگی آنهررا تمرکرررز بررر هیجانررات یررانوی 
کاوشرگری در آنی تعاملی آشکار میچرخه هرا بررای دسرتیابی بره هیجانرات زیربنرایی و ناشرناخته، شوند و 

گراهی زوج هرای ه و شرناختهرا از هیجانرات اولیربحح در مورد هیجانرات اولیره، پررداز  آنهرا و براگ برردن آ
 داغ

جلسه 
 چهارم

کید بر توانایی مراجرع در بیران از نو تاب گیری مشکل بر حسب احساسات زیربنایی و نیازهای دلبستگی، تا
گررراهی دادن بررره زوج در مرررورد تررراییر تررررس و هرررا  هیجانرررات و نشررران دادن رفتارهرررای دلبسرررتگی بررره همسرررر، آ

یجررانی، همرراهنگی بررین تشررخیچ درمررانگر و زوج، دفرراعی خررود بررر فراینرردهای شررناختی و ههررای  مکانیزم
 ی دلبستگیتوصیف چرخه در بافت و زمینه

جلسه 
 پنج 

کرره انکررار شررده انررد، جلررب توجرره زوجهایی  ترغیررب برره شناسررایی نیازهررای طرررد شررده و جنبرره هررا برره  از خررود 
نیازهرای دلبسرتگی و برا احتررام و همردلی، بیران هرا  ی تعامل با یکدیگر و انعکاس الگوهرای تعراملی آن شیوه

 ی تصحیحیشناسایی نیازهای انکار شده و افزایش پذیر  تجربه

جلسه 
 شش 

کید برر پرذیر  تجربیرات  کردن افراد از هیجانات زیربنایی و آشکارسازی جایگاه هر همسر در رابطه، تا گاه  آ
نیازهررای  جدیررد تعامررل، ردگیررری هیجانررات شررناخته شررده، برجسررته سررازی و شرررک مجررددهررای  همسررر و راه

 دلبستگی و اشاره به سال  و طبیعی بودن آنها
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 محتوای جلسات 
 رویکرد هیجان مدار

جلسه 
 هفت 

ی و ایجررراد درگیرررری هیجرررانی، توسرررعه تجرررارب هیجرررانی اولیررره در زمینرررهها  تسرررهیل بیررران نیازهرررا و خواسرررته
 های جدید با پیوندی ایمن بین همسراندلبستگی و شناخت نیازها و تعلقات درونی، ایجاد دلبستگی

جلسه 
 هشت 

کهنرره، شررفاف سررازی  تعرراملی جدیررد بررین زوجهررای  موتعیتایجرراد  هررا و پایرران دادن برره الگوهررای تعرراملی 
 الگوهای تعاملی، یادآوری نیازهای دلبستگی

جلسه 
 نه 

کرردن تفاوت گرفتره اسرت، برجسرته  که طی درمران صرورت  کره برین تعرامالت فعلری و هرایی  تقویت تیییراتی 
گیری گونره تعامالت تدیمی ایجاد شده است، شکل  کره بحرح دربراره ای  رابطه براساس ی  پیوند ایمرن بره 

 آسیبی به آنها وارد نسازدها  مشکالت و جستجوی راه حل
جلسه 
 ده 

یابی تیییرات و اجرای پس آزمون  بحح در مورد نقطه نظرات مثبت و منفی در مورد طرک آزمایشی، ارز

گوتراپى زوج.محتوای جلسات 2جدول   درمانی رویکرد ایما
 حتوای جلساتم 

گوتراپى  رویکرد ایما
جلسه 
 اول

کلرری درمرران، بررسرری انگیررزه شرررکت، ارائرری تعریررف از ی  هآشررنایی و برتررراری رابطرر درمررانی، آشررنایی بررا ترروانین 
یابی اهداف و انتظارات همسران از درمان یابی ماهیت مشکل و رابطه، ارز گوتراپی، ارز  ایما

جلسه 
 دوم

گویی، آینه سازیآشنایی با ساختار میز و  گفتگوی ایما گاهانه،  گفتگوی آ  عملکردهای دفاعی، 

جلسه 
 سوم

گویی، آینه گفتگوی ایما گاهانه،   سازی، اعتباربخشیگفتگوی آ

جلسه 
 چهارم

گویی، آینه سازی گفتگوی ایما گاهانه،   گفتگوی آ
 اعتباربخشی، همدلی

جلسه 
 پنج 

کررودکی، تصررویر هرردایت  کررودکی آشررنایی پیرامررون رشررد و تجررارب  کرره تجررارب  کننررد  شررده  هنرری، زوج درک 
گذارنده اسرت، یراری بره زوج جهرت بره خراطر آوردن خراطرات  شان چگونه بر فرایند انتخاب همسر آنها تمییر 

گاهانی هدف از رابطه  کودکی شان و استفاده از آن خاطرات جهت درک آ

جلسه 
 شش 

گفتگوی والد گراهی زوجکو -گستر  همدلی و تصویرسازی مجدد از همسر،  کردن، آ هرا  دک، تمرین نواز  
کرره انتخرراب همسرشرران برره طررور ناهشرریار و بررر اسرراس ویژگی کرره بتواننررد ببیننررد  مثبررت و منفرری هررای  از ایررن 

گرفته است، زوج وارد فرایندی کودکی صورت  که آرام آرام متوجه می مراتبانشان در  گردنرد دوسرتان  می شوند 
 یکدیگرند، نه دشمنان
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 حتوای جلساتم 
گوتراپى  رویکرد ایما

جلسه 
 هفت 

گرراهی دربرراره شررگفتیرمان کوچرر ، تمرررین های  تیرر  سررازی دوبرراره رابطرره، تمرررین رفتارهررای توجرره آمیررز، آ
 خندیدن

جلسه 
 هشت 

کرره های  بیرران نقشرره کررامی هررا، اشرراره برره ایررن نکترری مهرر   رشررد، شرررک اهمیررت ایجرراد ایمنرری برررای بازسررازی نا
کامی کرامی هایشران برا همردیگر، هرا از ایر آرزوهای بیان نشده به صورت منفی هستند، درک زوجها  نا کره نا ن 

کررده انرد، درک هرای  مستقیما  بره بخش کره حراگ فرصرت احیراء مجردد پیردا  گرردد،  گمشرده درونشران برمری 
ها از اینکه لیست درخواست تیییر، همان نقشری رشرد اسرت، فراینرد درخواسرت بررای تیییرر رفترار، درک  زوج
کررره برابرررری نیازهرررای دیگرررری شفابخشررری  زوج دیگرررری نیرررز هسرررت و شفابخشررری مرررذکور احیرررای هرررا از ایرررن 

 گ  شده خواهد بودهای  بخش

جلسه 
 نه 

کردن دتیق درخواسرت گاهی بخشی درباره تنظی  خش ، فرایند مهار خش ، چ   کیرد های  آ تیییرر رفترار، تم
کرره تیییررر تمررام رفتارهررای درخواسررت شررده، فراینرردی طرروگنی مرردت اسررت و نیرراز برره ممارسررت دارد،  بررر ایررن 

کررامال  متوجررهآمرروز   کرره زیرسرراختار خشرر   مرری ابررراز خشرر  و غرریا در دامررن ایمررن فراینررد مهررار، زوج  شررود 
 یکدیگر دارندهای  همیشه آسیب دیدگی است و نیاز به یادگیری شنیدن آسیب

جلسه 
 ده 

یررابی تیییرررات و  بحررح در مررورد نقطرره نظرررات مثبررت و منفرری در مررورد جلسررات درمرران و محترروای آنهررا، ارز
 آزمون اجرای پس

 هایافته

مررردار و درمرررانی هیجرررانبرررین میرررزان ایرررر بخشررری زوج) برره منظرررور آزمرررون فرضررریه پرررژوهش
گوتراپی هررای نمرررات پرریش آزمررون و هررا تفرراوت وجررود دارد.( میررانگینبررر تعارضررات زوج ایمررا

کنتررل از طریرق  ANCOVAپس آزمون متییرر تعارضرات زناشررویی دو  گرروه  گرروه آزمایشری و 
گرفته است. یانس  چند متییره مورد بررسی ترار  کوار  تجسیه وتحلیل 

پس از بررسی به عمل آمده چون مفروضه رابطه خطی، همگنری شریب خر  رگرسرریون، 
یررانس یررع دادهیکسررانی وار هررا رعایررت شررده اسررت، پژوهشررگر مجرراز برره هررا، و نرمررال بررودن توز

یررانس اسررت. مشخصررهاسررتفاده از تحل کوار گررروه آزمررایش و یررل  هررای آمرراری متییرهررای دو 
 نمایش داده شده است. 2کنترل در جدول شماره 
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 آماری پیش آزمون و پس آزمون متغیر تعارضات زناشـویىهای  . شاخص3جدول 
 پس آزمون پیش آزمون گروه ها متغیر

 

 استانداردانحراف  میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد 

 1/30 1/311 2/31 2/317 26 کنترل

 2/31 3/310 1/37 5/312 26 هیجان مدار

گوتراپی  1/31 1/311 1/30 1/311 26 ایما
 

گروههرررای 2مالحظررره ارترررام جررردول شرررماره ، تیییررررات میرررانگین و انحرررراف اسرررتاندارد 
کنترل در متییر وابسته ایرن تیییررات در دهرد. ی تعارضات زناشرویی را نشران مریآزمایش و 

گروه های آزمایشرری اسررت.  نترایج میرانگین تعردیل یافتره متییر تعارضات زناشویی به سود 
 آورده شده است. 1برای متییر وابسته در جدول شماره 

 . میانگین تعدیل یافته برای متغیر وابسته تعارضات زناشویى4جدول 

تعارضات 
 زناشویی

 استانداردانحراف  میانگین تعداد گروه ها

 2/36 2/317 26 کنترل

 1/2 1/311 26 هیجان مدار

گوتراپی  3/36 1/310 26 ایما
 

گرروه1نترایج جردول  هرای آزمایشری نسربت بره عردم  ، بیرانگر برترری دو مردل مداخلره در 
یررانس بررررای متییررر وابسررته تعارضرررات  کوار گررروه شرراهد اسرررت. نتررایج تحلیررل  مداخلرره در 

 ارایه شده است. 5زناشویی در جدول شماره 

کواریانس چند متغیری برای متغیر وابسته تعارضات زناشویى5جدول   . تحلیل 

 درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییر
میانگین 
 مجذورات

آماره 
 فیشر
F 

سطح 
معنی 
 داری

توان  اندازه اثر
 آزمون

 2/2162 2 2/5037 تعارضات زناشویى
61/32 662/6 117/6 27/6 

 2/325 15 1/332 خطا
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کرره نتیجرره مقایسرره از لحررا  آمرراری ( نشرران مرری61/32) محاسررربه شرررده Fمقرردار   دهررد 
ی ایربخشی بره مقایسره تفراوت میرانگین تعارضرات معنادار است. از این رو جهت مقایسه

کنترل با اسرتفاده از آزمرون تعقیبری زناشویی در گروه  گروه آزمایشی با  پرداختره شرد  LSD دو 
که  .تر بوده استکدام مداخله در تعارضات زناشویی ایربخش تا مشخچ شود 

گروهها در متغیر تعارضات زناشویى LSD. آزمون تعقیبی 6جدول   برای مقایسه 
 سطح معنی داری خطای استاندارد تفاوت میانگین ها گروه ها

 /.663 21/3 -2/6 هیجان مدار -کنترل

گوتراپی -کنترل  /.662 32/3 -3/0 ایما

گوتراپی -هیجان مدار  /.52 63/2 -1/5 ایما

 

گروههرای  مری مشراهده LSDو براسراس آزمرون تعقیبری  1با توجه به جدول  شرود تفراوت 
گروههرای آزمرایش برا  کنتررل معنری دار اسرت امرا تفراوت  گروه  گر در سرطح یکردیآزمایشی با 

گروههررای آزمایشرری تحررتدار نیسررتند. نتررایج نشرران مرریمعنرری 6061 کرره بررین  مداخلرره  دهررد 
گوتراپیدرمانی و هیجان که تحرت بوده ایما کنترل  گروه  انرد در تررار نگرفتره درمرانی زوجاند و 

هرای تعردیل میزان تعارضات زناشویی تفاوت وجود دارد و این تفاوت برا توجره بره میرانگین
 است.ها  شده به سود مداخله

 گیریبحث و نتیجه
گوتراپی مرردار و رمررانی هیجرراندهرردف تحقیررق حاضررر بررسرری میررزان ایربخشرری زوج ایمررا

کررز مشرراوره شررهر تهررران هررای مراجعررهتصویرسرازی ارتبرراطی( بررر تعارضررات زوج) کننررده برره مرا
مرررردار و هیجررران درمررررانی زوج مرررداخالتبررروده اسررررت. نترررایج تجسیرررره و تحلیرررل نشرررران داد 

گوزوج وده تصویرسازی ارتباطی( بر تعارضات زناشویی ایربخش بریی )درمانی مبتنی بر ایما
گوتراپیدرمرررانی اسرررت. در مقایسررره تطبیقررری تفررراوت معنررراداری زوج درمرررانی برررا زوج ایمرررا

گوتراپیهای ایرن پرژوهش در زمینره مدار بر تعارضات زناشویی یافتههیجان برا پرژوهش  ایمرا
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( و تحقیرق 3121) (، تحیقی عبدالونرد و همکراران3120) تحقیق جاوید خلیلی و افکاری
کتررری زاده، نفیسررره( و 3125) پرررورغالمررری  ( و تحقیرررق طرررایی و همکررراران3121) تحقیرررق نزا

( و 3111) ( و تحقیرررق بیرررات، مرررری 3112) ( و تحقیرررق صررردر جهرررانی و همکررراران3123)
کروت و م( و تحقیق اش3115) تحقیق اعتمادی ( و3111) تحقیق ویسی، اسداهلل یت و گ

کررررروت2630) 1گهلررررررت حقیرررررق مرررررارتین و ( و و ت2630) 2( و تحقیرررررق مرررررورو و هرررررالیمن و گ
 مرردار بررا تحقیررقهیجرران درمررانی زوجهررای ایررن پررژوهش در زمینره ( و یافترره2633) 3بیالوسرکی

(، 3121) نقررردی، هرررادی (،3127(، داودونررردی و همکررراران )3127جعفرررری و همکررراران )
یرردی3125) داورنیررا و همکرراران ( و تحقیررق دالگلرریش و 3122و همکرراران ) ( و تحقیررق جاو

کیتنررر، بیشرراب و اپسرریتن( و م2631) همکرراران یرران،  (، دالگلرریش، جانسررون، 2666) 4یلررر، ر
 ( همسو است. 2635) 5، گفونتن، ویب و تاسکازرموبرگس 

کرره یرر  رویکرررد تلفیقرری از رویکردهررای سیسررتمی، دلبسررتگی در رویکرررد هیجرران مرردار 
 هررا و عوامررل برررون فررردی بررروز تعررار ،نگررر اسررت، برره جررای تمرکررز بررر موضرروعمرردار و تجربرری

 درمررررانی زوجبیشررررتر بررررر عوامررررل درون فررررردی و فراینرررردهای بررررروز تعررررار  متمرکررررز اسررررت. 
هیجانررات عمیررق بررا خاسررتگاه امنیررت ) هررای درونرری روانرریمرردار، بررر زیررر سرراختهیجرران

هرا متمرکررز اسررت. هیجران مرردار، حرذف تعررار  را نشررانه جویانره( در روابرر  برین فررردی زوج
یشرهگیرد. بلکه تعار  را سر نخی برای نمی ی تعرار  جسرتجو ورود به عمرق رسریدن بره ر
کرردن هیجانرات آسریبکند. در درمان هیجانمی کردام از مدار تال  بر آشرکار  پرذیر در هرر 
کرردن هیجانرات بره روشرهای ایمرن و محبرتها، تسهیل توانرایی زوجزوج آمیرز هرا در آشرکار 

که پررداختن بره هیجانرات در زمینره مرن، الگوهرای ارتبراطی ای ایاست. و باور بر این است 
کرر  شرردن سررطح تعررار  و افررزایش جدیررد و سررال  را برره وجررود مرری آورد و ایررن امررر منجررر برره 
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5. Dalgleish. T. L, Johnson.S.M, burgess Moser.M , Lafontaine, M. F , Wiebe. S. A & 
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گسررتر  هیجانررات خررود مرردار زوجشررود در درمرران هیجررانصررمیمیت مرری کشررف و  هررا برره 
کننرد در پردازند و آنهرا مریمی تواننرد در طرول تجربره جدیرد، هیجانرات خودشران را اصرالک 

هرررا از شرررود. در واترررع زوجان تابرررل دسرررترس، رشرررد یافتررره و بازسرررازی مرررینتیجررره هیجاناتشررر
گرررراهی یافترررره و در فاررررایی ایمررررن بررررا ابررررزار هیجانررررات واتعرررری در  هیجانررررات خودشرررران آ

کنند و ایرن امرر های مختلف زندگی مجموعه رفتارهای جدیدی را از خود ابراز میموتعیت
کاهش تعارضاتشان به یکدیگر می  شود. موجب 

گویی رابطهدر زوج محور بررسری و توجره و تمرکرز اسرت و در سرایه تیییراتری  ،درمانی ایما
دهرد ا  برا همسرر  رخ مریترین رابطه بسرگسالی فررد یعنری ازدواج و رابطرهکه در صمیمانه

گویی  زوجشررود. در امکرران رشررد و بهبررود سررازگاری در فرررد ایجرراد مرری هررا برره زوجدرمررانی ایمررا
گرراهی و اطالعررات و مهمتررر  کرره در مررورد جنبررهآنکرره برره آنهررا آمرروز  داده مرریآ هررای شررود 

یشرره گرراه شرروند و برره ر گرراه روابطشرران آ هررای تعارضاتشرران پرری ببرننررد و برره جررای آنکرره ناخودآ
کننررد تعارضاتشرران را برره صررورت سررطحی حررل نماینررد برره بررسرری بسرریاری از ترررس هررا سررعی 

گاهانه وارد را گاهانه و آ که به صورت ناآ کرردهتوتعات و آرزوهای  انرد پری ببرنرد و و بطره خرود 
گویی خودشرران و  گاهانرره و رومانتیرر  در ازدواج برره پایرره ایمررا گرراهی از مراحررل جررذب ناآ بررا آ

کرره از جامعرره، وسررایل ارتبرراب جمعرری بدسررت هم نررین تصررویری ایررده گرایانرره از رابطرره  آل 
یشره تعارضاتشران پری ببرنرد و همسرشران را بره صرورت واتاند میآورده عری یعنری تواننرد بره ر

که هست به عنوان انسانی با نیازها، تجارب و آسیبآن های فردی ببینند نه تصرویری طور 
گذشته و آرزوهای خود و همین امرر بره نظرر مری کراهش تحریرف آرمرانی فرافکنانه از  رسرد در 

   .افراد از رابطه مؤیر واتع شود
که چرا هریو یر  از دو مردل هیجران گوتراپیمردار، و در تبیین این نکته  برر دیگرری  ایمرا

گر چه هر دو ایرر بخرش بروده که ا کرد  انرد امرا ابعراد متفراوتی از غلبه نداشته است باید ا عان 
گرفترره انررد. امررا برره دلیررل اینکرره هی کرردام در ایررن حیطرره جررامعیتی تعررار  زوج را نشررانه 

که بتواند ابعاد مختلف تعار  را نشانه بگیرد در نتیجه ایربخشری تقریبرا   یکسرانی  نداشته 
 اند.داشته
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گفرت اجررای ایرن پرژوهش پریش شرربهای  در مورد محدودیت هرایی ایرن تحقیرق بایرد 
هم ون سطح سواد باگی دیپل  و عدم وجود تعار  شدید در رواب  بین همسرران در نظرر 
کرره ایررن امررر بررر نتررایج ایرگررذار اسررت. اسررتفاده از پرسشررنامه و صررداتت  گرفترره شررده اسررت 

کننرردگان در  پاسررخگویی و انجررام دسررتورهای اجرایرری آن نیررز محرردودیت دیگررر مشررارکت 
 پژوهش حاضر است.

 سپاسگزاری
کرررز مشررراوره  بررردین وسررریله نویسرررندگان مراترررب تشرررکر و تررردردانی خرررود را از مررردیریت مرا

کارکنان آنها اعالم شهر تهران و 3، 5، 2، 31مناطق   کنند. می کلیه 

 منابع
یکرد روانی ر آموزشی مبتنی بر شناختی ر رفتراری و ارتبراب درمرانی بررسی و مقایسه ا .(3115) .اعتمادی، ع یربخشی رو

کز مشاوره در شرهر اصرفهان، پایران نامره دکترری، دانشرگاه تربیرت معلر   کننده ها مراجعه بر صمیمیت زوج به مرا
 .تهران

گوتراپی برر سرب 3111) بیات، م. کراهش میرزاهرای  ورزی، نگر  عشرقهای  (. تمییر ایما . هرا زوجن دلزدگری عشرقی و 
کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.  پایان نامی 

هرررررای سرررررنجش خرررررانواده و ازدواج. چررررراپ (.مقیررررراس3117) هرررررومن،ک.ع.مفالحتی، ینرررررائی،بم عالتمنرررررد،سم 
 دوم.تهران:انتشارات بعثت.

یران، عرذرا مرداردرمرانی هیجرانتمرین زوج(. 2665) جانسون، س. اعتمرادی و شرهین . ترجمره فاطمره بهرامری، زهررا آ ر
 (. چاپ اول. تهران: نشر دانژه.3123) صمدی

گوتراپی برر صرمیمیت برر فرسرودگی و سرب 3120) افکاری، ف. مخلیلی، ن جاوید ورزی هرای عشرق(. ایرگرذاری ایمرا
 .361-330( 3) 3. یو اس اچای  مجلی. ها زوج

هیجران مردار برر بهبرود عملکررد  درمانی زوج(. ایربخشی 3122) صمدزاده، م. ماحمدی، خ مسلیمانی، ع مجاویدی، ن
 .313-311. 2( 7) .مجله علوم رفتاریخانواده. 

هررای مرردار مبتنرری بررر آمرروزه(. ایربخشرری مشرراوره هیجرران3127حسررینی، مم غبرراری بنرراب، ب. )جعفررری، فم حرراج
 .15 -77، 37( 01. )های مشاورهفصلنامی پژوهشهای ناسازگار. اسالمی بر صمیمیت زوج

مردار برر درمرانی رفتراری، شرناختی و هیجران(. مقایسره ایربخشری زوج3117) پور، ر.نورانی منژاد،  نوابی محسنی، ف
 . 03-11(. 1) 0 .پژوهش زنانافسردگی زوج مرد نابارور. 
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 ، چاپ اول، تهران: نشر جنگل.درمانیزمینه زوج(. 3112) حسینی، ب.
کراهش تعارضرات زوج(. ایربخشی آمو3125) شال ی، ا. مالمدنی، سحسینی گوتراپی برر  یکررد ایمرا هرا. دومرین ز  رو

 تربیتی و سب  زندگی.المللی روانشناسی، علومکنفرانس بین

درمررانی هیجرران محررور بررر بهبررود سررازگاری زناشررویی و (. ایربخشرری زوج3127نررژاد،  م فرررزاد، و. )داودونرردی، مم نرروابی
 .11 -12، 3( 31) فصلنامه خانواده و پژوهش.ها. صمیمیت زوج

کار، ک مداورنیا، ر کرمی، م. ممعیری، ن مزهرا کرارآیی  زوج3125) شرا گروهری برر درمرانی هیجران(. بررسری  مردار بره شریوه 
 .  312-356(. 2) 21.فصلنامه علوم پزشکیکاهش فرسودگی زناشویی زنان. 

گوتراپیایربخشرری آمرروز   (. 3125) رحیمرری خوراسررگانی، س. هررا شررهر صررمیمیت زوجورزی و بررر مقرردار عشررق ایمررا
کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد.   اصفهان، پایان نامه 

گوتراپی برر صرمیمیت 3112) آریرن، س. مپرور، ا سرعدی ماعتمرادی، ا سمصدرجهانی،  (. ایربخشری آمروز  فنرون ایمرا
 .21-55. (3) 33. اعتیادپژوهیزناشویی معتادان به مواد مخدر و همسرانشان. 

گوتراپی بررر نگررر  عشرررق ورزی 3123) .یعطرراری، عم  میسرری، سم  یی،طررا گروهرری ایمررا (. بررسرری ایربخشرری آمرروز  
کز مشاوره نفت اهواز.  کننده زوجهای مراجعه  .17-51 (.2) 21. نو در روانشناسیهای  یافتهبه مرا

یرران، م مسدرپوشرران، ن معبدالونرد، ن گوتراپی بررر3121) .دایار یررابی ایربخشرری ایمرا کیفیررت رابطرره زناشررویی  (. ارز بهبررود 
کز مشراوره شهرسرتان اصرفهان. پایرانهای مراجعهزوج کارشناسری ارشرد مشراوره. دانشرگاه آزاد کننده به مرا نامره 

 شهر.اسالمی واحد خمینی

کرراهش  درمررانی زوج(. بررسرری ایربخشرری آمرروز  3125) پررور، ل. غالمرری گوتراپی بررر افررزایش صررمیمیت و  برره شرریوه ایمررا
کنفرانس بین المللی روانشناسی و مشاوره. اردیبهشت دلزدگی زنا  .25شویی. نخستین 

براواترری، سرریام  نقشرربندی و شرراهی. ترجمرره حمیدرضررا حسرریندرمررانیخررانواده(. 2667) گلرردنبر ، ه. دنبر ، امگلرر
 (. تهران: نشر روان. 3110) الهام ارجمند

کتی رضازاده، ن. مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی بر صمیمیت زناشویی زنان متمهرل  درمانی زوج(. ایربخشی 3121) نزا
کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه فردوسی مشهد.  فاتد هویت موفق. پایان نامی 

 در مسرتر مردارم  مسرئله درمرانیزوج و مردارهیجران تلفیقری درمرانیزوج ایربخشی ی(. مقایسه3121. )نقدی، هر

 درمران فراینرد در معتراد عارو هرای دارایزوج زنردگی کیفیرت افرزایش و زناشرویی تعرار  و دلزدگری کاهش

 ی دکتری تخصصی مشاوره. دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.رسالهاعتیاد. 
 . چاپ اول، تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.مشاوره ازدواج و خانواده درمانی(. 3116) نژاد،  .نوابی

یکرررررد تصویرسررررازی ارتبرررراطی(. 3117) نیلرررروفری، ع. ( هنرررردریکس بررررر افررررزایش خررررود IRT) بررسرررری آمرررروز  فنررررون رو
کارشناسرری ارشررد. چرراپ نشررده.  متمایزسررازی دانشررجویان زن متاهررل دانشررگاه عالمرره طباطبائی.پایرران نامرره 

 دانشگاه عالمه طباطبائی.

یکرد تصویرسازی ارتبراطی برر رضرایتمندی زناشرویی. 3111) ویسی، ا. دانرش و پرژوهش در روانشناسری (. ایربخشی رو
 .22-367. (2) 52واحد خوراسگان )اصفهان(.  . دانشگاه آزاد اسالمیکاربردی
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. ترجمرره حسررن رحمررانی شررمس و سیدمرتارری هرراملرری زوجعشررق دلخواهترران: راهنمررای ع(. 2631) هنرردریکس، ه.
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